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Verksamhetsberättelse för Undersviks hembygdsförening 2011
Föreningens styrelse har under året utgjorts av:
Ordinarie styrelseledamöter
Kerstin Larsson, kassör, Karin Nilsson, sekreterare, Barbro Wedekind, vice ordförande, Eva Wengelin,
Katarina Wådell, ordförande
Suppleanter:
Kersti Helander, Gunhild Persson, Monika Zetterlund
Revisorer:
Lars Berggren, Sven Persson, Olle Bergqvist (suppleant)
Valberedning:
Lena Bergqvist, Elisabeth Eriksson
Styrelsen har under verksamhetsåret haft tre protokollförda styrelsemöten. Kontakter mellan
styrelsemöten har skötts via e-post och per telefon. Arbetsmöten har hållits inför föreningens aktiviteter. I
studiecirkelform har bedrivits arbete med kommande evenemang. Olle Bergqvist har varit ledare för
cirkeln Jaktens historia i Undersviks socken. Eva Wengelin har ansvarat för cirkeln En resa i tiden.
Hembygdsföreningens fyra fastigheter har haft tillsyn av bland andra Bo Källström, Silver-Lennart
Persson (Byvallen, Torsborg) och av Henry Eriksson (Ol-Mats). Därtill har städning sköts av bl a
medlemmar i styrelsen och kaffebönorna.
Evenemang
Under sommaren 2011 anordnade hembygdsföreningen fem egna evenemang med tillsammans över
fem hundra besökare - en ökning med åttio procent jämfört med 2010. Föreningen tog även emot kyrkan
för gudstjänst och var värd vid besök av Hälsingekretsen i samband med denna förenings årsmöte. Det
gav ytterligare 100 besökare. Vid samtliga evenemang sålde och serverade kaffebönorna nybryggt kaffe
och hembakat bröd.
Har Du hört det förut – bildvisning och berättarkväll
Allsång vid Ol-Mats
Kolarafton vid Kvaråsvägen
Res med oss i tiden
Jaktens historia

15 juni
6 juli
16 juli
30 juli
20 augusti

Gudstjänst
Hälsingekretsen

31Juli
27 augusti

Medlemmar och sponsorer
Aktiv medlemsvärvning genomfördes under året och medlemsantalet var vid årets utgång 247, en ökning
med fem procent. Medlemsavgiften har varit 50 kronor för ensamstående och 100 kronor för en familj. I
föreningens sponsorprogram ställde 38 företag upp.
Hemsida
Föreningens hemsida www.undersvikshembygdsforening.se har under året fått mer läsvärt innehåll och
är välbesökt. Flera har kontaktat oss för att få kunskap om gamla tider och bett om hjälp i sin
släktforskning. Det gäller såväl personer boende i Sverige som utomlands. Speciellt kan nämnas att vi
bidrog med material till STV:s realtyserie Allt för Sverige, som sändes under senhösten.
Ekonomi
Hembygdsföreningens ekonomi är god. 50 000 kronor har avsatts till statyn Skogshuggaren. Styrelsen
föreslår att årets resultat på 7 905 överförs i ny räkning.
Styrelsen

